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Sammanfattning 
 
Lärplattformar erbjuder möjligheten till ett flertal funktioner som syftar till att effektivisera 
och förbättra olika typer av informationsutbyten. Det används av lärare såväl studenter som 
stöd, inte minst till utbildningen men också för kommunikation mellan likasinnade individer.  
 
Plattformen erbjuder möjlighet till kommunikation mellan studenter, fildelning, massutskick 
och dylikt. Med ett lärosäte på tusentals studenter och lärare medför det ett behov som inte 
kan lösas på ett sådant sätt som är gynnsamt för alla typer av användare. Det finns individer 
som föredrar att använda mobiltelefoner och det finns även individer som föredrar att 
använda sig utav datorer. Hur tilltalar lärplattformen dessa olika typer av individer med sin 
plattform? 
 
Syftet med studien var att undersöka och ta reda på hur studenter vid ett svenskt lärosäte 
upplever sin lärplattform utifrån vilken enhet de använder sig av samt vad som påverkar att 
de upplever lärplattformen som de gör 
 
För att ta reda på detta har forskningen utförts med en blandning mellan en kvalitativ och 
kvantitativ studie på ett svenskt lärosätes studenter. Detta är även känt som mixed method. 
Studien har använt sig av delar av technology acceptance model för att få en inblick i hur 
dessa komponenter påverkar studenters upplevda användbarhet och enkelhet att använda 
plattformen.  
 
Resultatet av både intervjuer och enkät visade på att studenterna uppfattar lärplattformen att 
ha en medelmåttig nivå. Men av de två olika versionerna som finns tillgängliga föredrar 
studenterna datorversionen. Trots att studenterna föredrar lärplattformen via datorn är 
smartphoneversionen inte långt efter i upplevd användbarhet och enkelhet att använda 
plattformen.  
 
Baserat på tidigare forskning och resultatet framgår det att externa variabler är en komponent 
som har en central roll i acceptansen av lärplattformar. Detta påverkar även de andra delarna 
av TAM som studien tar upp. Om en kritisk extern variabel, exempelvis förkunskap, inte 
finns kan det påverka en implementation av en lärplattform drastiskt i avseenden som 
huruvida användarna upplever plattformen som användbar eller enkel att använda. Eftersom 
externa variabler är såpass heltäckande gör det komponenten diffus till viss mån. Vilket 
medför att fokus inte bara ska ligga på en av komponenterna vid implementation av en 
lärplattform. Fokuset bör vara heltäckande och beröra alla de involverade komponenterna för 
att uppnå den önskvärda nivån av acceptans.  
 
 
 
Nyckelord: Lärplattform, Smartphones, Technology Acceptance Model,  
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Begreppslista 
● Lärplattform - En webbaserad plattform som har i syfte att underlätta för 

kommunikationen mellan lärare och studenter kring allt som har med studier att göra.  
● Smartphone - En kombination av mobiltelefon och dator i en och samma enhet. Med 

hjälp av operativsystemet kan användaren installera och använda applikationer av 
olika slag.  

● TAM - En förkortning på Technology Acceptance Model. Denna modell syftar till att 
mäta och utvärdera användares acceptans och användning av teknologi med hjälp av 
sina komponenter.  
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1. Introduktion 
“Jag förstår inte hur jag ska göra för att ta mig dit jag ska på Blackboard” eller “jag får det 
inte att fungera” är två vanliga saker man kan höra studenter på Örebro Universitet säga om 
de pratar om lärplattformen som finns tillgänglig för studenter likaså lärare på universitetet. 
Trots att det är en vanligt återkommande fras man som student hör ofta väcker det ändå 
frågor som inte än har något direkt svar. Vad är orsaken bakom dessa problem? Är det bara 
min vänskapskrets som råkar ut för detta? Ligger problemet hos mig själv som student, är jag 
inte teknisk nog eller är det något med tjänsten? Förstår majoriteten av användarna hur de 
använder sig av Blackboard eller lever alla i ett ständigt moln av osäkerhet? 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns många fördelar med att införa en lärplattform till sitt lärosäte. Några fördelar skulle 
kunna vara relaterade till att alltid ha tillgång till det man behöver, att det är flexibelt, att man 
kan välja sin egna takt att lära sig på och dylikt. (Dlalisa, 2017; Tjong, Sugandi, Nurshafita, 
Magdalena, Evelyn och Yosieto, 2018).  
 
Coates, James & Baldwind (2005) påstår däremot att en annan anledning är för att skolorna 
försöker lägga till mer värde till deras skola och utbildningar för att locka fler elever. Det 
konstateras även att lärplattformarna ökar effektiviteten av utlärning genom att möjliggöra för 
kommunikation, användning av diverse olika resurser som filer, dokument och annat material 
som är relevant till utbildningar.  
 
Lärplattformarna ger även möjlighet för administration av olika slag, det kan innebära allt 
från elevhantering (betyg, kommande kurser, närvaro) till planering (kursinformation, 
dagsplanering, scheman, lokalhantering) samt annan funktionalitet som är relevant till 
institutionen. Trots att utvecklingen och implementation av lärplattformar kan bli kostsamt att 
investera i attraheras universiteten av funktionerna som lärplattformar erbjuder. (Coates m.fl., 
2005) 
 
Coates m.fl. (2005) belyser även att åtkomst, kostnad och kvalitet är tre vanliga aspekter för 
att belysa hur viktigt det är med informationsteknologi för högre utbildning. Detta är tre 
självklara aspekter när man tänker på hur mycket det annars skulle kosta utan ett 
informationssystem implementerat. Ett snabbt exempel är bara att tänka på hur mycket 
papper som skulle gå åt om varje student ska ha en kopia av en uppgift, eller om läraren 
snabbt vill nå ut till alla studenterna för att belysa att hen inte kan komma på dagens lektion 
kan läraren bara skicka ut ett meddelande som studenterna kan ta del av via sina telefoner 
istället för att antingen bara sätta upp ett meddelande på lokalen där lektionen ska hållas eller 
ringa runt till alla studenter som ska ta del av lektionen. 
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Men man kan inte längre bara fokusera på att systemet fungerar till en dator. Bele, Mujkić, 
Bele och Mujačić (2015) lyfter fram det faktum att mobilanvändarna bara blivit mer och mer 
aktiva på internet sedan tidigt 2014 och hur över hälften av all internetåtkomst är via mobilen.  
 
Ägandet av mobiltelefoner bland studenter har ökat exponentiellt och det har forskats kring 
hur man kan effektivisera användningen av smartphones i ett studiesammanhang sedan de 
lanserades på marknaden 2007. (Woodcock, Middleton & Nortcliffe 2012) 
Vidare menar författaren att det är viktigt för lärare att förstå vad för potential dessa enheter 
har i utbildningssyfte. Genom operativsystemet möjliggörs användningen av mjukvara av 
olika slag, dessa kallas i vardagligt språk för “appar” eller “apps” som är en förkortning på 
applications eller applikationer. (Woodcock m.fl. 2012)  
 
Att ha en mobilanpassad sida har till och med gått så långt att Google också gått in och 
påverkat marknaden genom att deras sökmotor inte ens visar upp en sida i resultaten om den 
inte är mobilvänlig. Bele m.fl. (2015) Argumenterar även för att en lärplattform i sin helhet är 
för komplex för att kunna levereras som en app och att man för adaption av lärplattformar 
måste utveckla tre olika applikationer för att anpassa lärplattformen till varje specifikt 
mobiloperativsystem av de tre största som finns på marknaden, Android, Ios och Windows. 
Istället poängterar de att man borde utveckla en lärplattform i HTML och CSS då det skulle 
fungera på alla operativsystem oavsett vilket man har. 
 
Det har tidigare forskats om acceptansen av lärplattformar med stöd av teoretiska ramverk 
som exempelvis Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Reasoned Action (TRA), 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) med flera vid otaliga 
tillfällen. Vad den forskningen lägger fokus på är dock användning med mer inriktning på 
helheten av systemet, både de tekniska och sociala aspekterna som exempelvis acceptansen 
av ett system, påverkan av sociala faktorer, attityd till användning och faktisk användning av 
ett system (Dlalisa, 2017; Venkatesh, Moris, Davis & Davis, 2003). Modeller för mätning av 
acceptans på ett system hjälper ansvariga att bedöma om ny teknologi kommer att vara av 
nytta och om det kommer behövas åtgärder innan ett system sätts in i användning för att 
skapa en högre acceptans hos användarna (Venkatesh m.fl., 2003). 
 
I många av modellerna tas det för givet att användaren har ett val huruvida systemet ska 
användas eller inte för att nå sitt mål. Det belyser heller inte om användaren är beroende av 
ett system eller om det finns andra liknande alternativ som användaren kan ta del av. Det har 
alltså inte framgått om det finns en modell som lyfter fram att användaren måste använda sig 
av ett system och att användaren i fråga inte har ett val till om användaren ska använda 
systemet eller inte. Av den anledningen skulle det vara av intresse i den här studien att 
fördjupa sig med en specifik modell där fokus enbart ligger på de komponenter som faktiskt 
speglar användarens användning.  
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1.2 Syfte och målgrupp 

1.2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och ta reda på hur studenter vid ett svenskt lärosäte 
upplever sin lärplattform utifrån vilken enhet de använder sig av samt vad som påverkar att 
de upplever lärplattformen som de gör.  
 

1.2.2 Målgrupp 
Resultatet, diskussionen och slutsatsen är avsett att ge indikationer och vägledande kunskap 
kring studenterna och deras mobilanvändning samt vad deras åsikter om lärplattformen de 
använder sig av är. Det i sin tur kommer leda till att forskningen är menad att gynna främst 
Örebro Universitet som en organisation för att ta reda på vad organisationens största antal 
slutanvändare tycker om verktygen som gjorts tillgängliga för dem men även för andra 
lärosäten som använder samma eller en dylik lärplattform. Det kommer utöver Örebro 
Universitet vara värdefull forskning för likaväl studenter som utvecklare som planerar att 
utveckla tjänster riktade mot organisationer som är i behov av ett system för intern 
kommunikation i form av en lärplattform eller dylikt. Studien är avsedd till att bidra till 
forskningen om learning management systems. 

1.3 Forskningsfrågor 
● Hur upplever studenterna blackboard utifrån TAM?   

○ Hur användbart är blackboard utifrån Perceived Usefulness? 
○ Hur enkelt är blackboard att använda utifrån Perceived Ease of use? 

1.4 Avgränsning 
Data har valts att samlas in från ett svenskt lärosäte i Örebro, Örebro Universitet. Intervjuerna 
och enkätsvaren som samlats in är alla från studenter som går på lärosätet i fråga. Både 
intervjuerna och enkäten är menade för att samla in data om lärplattformen som finns 
implementerad på lärosätet och vad studenterna har för åsikter om lärplattformen.  Detta blir 
vårt unika bidrag till forskningen, alltså hur studenter på ett svenskt lärosäte upplever att sin 
lärplattform är och vad de har för tankar på vad som kan bli bättre.  
 
Området kommer undersökas genom att använda delar av TAM som den teoretiska 
bakgrunden för undersökningen. Anledningen till att forskningen bara kommer använda sig 
av delar av TAM beror på att lärosätet har en befintlig lärplattform som de använder sig av 
för allt som rör utbildningarna och studenterna inte kan använda sig av andra lärplattformar 
(Örebro Universitet, 2019). 
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1.5 Teori och tidigare forskning 
Som det nämnts tidigare i uppsatsen finns det flera olika modeller som fokuserar på 
acceptansen och användandet av ett system, både de tekniska och sociala aspekterna. Innan 
valet av metod för studien fastställdes söktes det upp artiklar om några av de modellerna som 
mäter acceptansen och användningen av ett system applicerat på en lärplattform. Nedan följer 
resultatet av litteratursökningen.  

1.5.1 UTAUT 
UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology är en modell framtagen av 
Venkatesh (2003) som syftar till att förklara användarens avsikt med att använda ett visst 
informationssystem och själva användarbeteendet.  
Modellen består av fyra huvudkomponenter, “performance expectancy”, “effort expectancy”, 
“social influence” och “Facilitating conditions”.  
 
I en studie om studenters acceptans och användning av deras lärplattform i Taiwan Technical 
University har det visat på att faktorerna “perfomance expectancy”, “attitude towards using 
technology”, “facilitating conditions”, “self-efficacy “och social influence har ett starkt 
inflytande på “behavioural intention” som är en ytterligare komponent i UTAUT modellen 
(Jong, 2009). Denna komponent, “behavioural intention” syftar till den grad av utsträckning 
en individ har formulerat medvetna planer att utföra eller att inte utföra en specifik handling 
(Fathema, Shannon och Ross, 2015).  
 

1.5.2 TRA 
TRA togs fram av Fishbein och Ajzen för att skapa en förståelse om vilka olika typer av 
mänskligt beteende som finns. TRA grundar sig i tre delar, “behavioural intention”, “attitude” 
och “subjective norm”. Det är tänkt att teorin ska ligga som grund för att belysa vad som 
driver människor till deras val när det kommer till faktisk användning av teknologin. Teorin 
föreslår att “behavioural intention” från en specifik handling bestäms av individuella och 
sociala faktorer. Medan den individuella faktorn representeras av den individuella attityden 
mot beteendet presenteras den sociala faktorn av den subjektiva normen. (Asiri, Mahmud, 
Bakar och Ayub, 2012) 
I en studie om vad de underliggande faktorerna som influerade användningen av en 
lärplattform i Saudi Arabien var kom Asiri m.fl. (2012) fram till att det var beroende av flera 
komponenter från mer än bara en teori. I slutändan valde de att ta fram ett teoretiskt ramverk 
som kombinerade både TRA och TAM för att fånga upp alla aspekter som hade inflytande på 
användningen av deras lärplattform. 
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1.5.3 TAM 
I en artikel som beskriver TAM tar Davis (1989) upp att ett av de största problemen som sker 
vid implementationen av ett informationssystem är att få alla parterna att acceptera den nya 
tekniken och förändringen som sker.  
 
Externa variabler syftar till de variablerna specifikt för systemet i fråga, exempelvis 
gränssnitt, systemkvalité, tillförlitlighet, hur designen på hela systemet är upplagt, träning, 
utlärning på hur systemet fungerar och involvering av användarna är viktiga faktorer m.m. 
(Chen, Lee, Wu, Qui, Lin, Tang och Chen, 2012; Davis, 1989).  
 
Davis påpekar att de största faktorerna som påverkar acceptansen av ny teknik beror på 
perceived ease of use och perceived usefulness. Perceived usefulness handlar om att man 
anser att en teknik kommer underlätta sitt jobb vilket leder till att personen är mer benägen 
till att använda den nya tekniken och lära sig hur den fungerar. Perceived ease of use tar 
däremot upp hur användaren kan se nyttan i den nya tekniken och hur den nya tekniken kan 
hjälpa användaren med sitt jobb men att tekniken själv är för svår att förstå. Att tekniken är 
för svår att förstå leder sedan till att det inte skulle vara givande att implementeras in på den 
faktiska arbetsplatsen och det negativa med tekniken väger mer än det positiva vilket 
resulterar i att användarna väljer bort den nya tekniken. (Davis 1989) 

‘A system that does not help people perform their jobs is not likely to be received 
favorably in spite of careful implementation efforts’ (Davis 1989, s.3-4) 

 
Fig. 1 Technology Acceptance Model (Davis 1989) 
 
“Attitude Toward Using” berör vad individen själv har för generella känslor för en specifik 
handling (Fishbein och Ajzen, 1975). Utifrån TAM, påverkar både perceived usefulness och 
perceived ease of use hur en användares attityd, attitude toward using, till den faktiska 
tekniken är och vad användaren har för känslor riktade mot tekniken.  
 
“Behavioral Intention to Use“ kan definieras som till vilken grad en användare medvetet har 
formulerat planer på att utföra eller inte utföra en specifik handling i framtiden (Davis 1989). 
“Behavioral Intention to Use” blir både influerad av perceived usefulness och attitude toward 
using genom att skapa sig en mer positiv attityd till att använda en teknik och genom att se 
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det användbara med tekniken. Genom en användares “behavioral intention to use” skapar de 
även en koppling mellan den faktiska användningen och “behavioral intention to use”. Om en 
användare har planer på att använda en teknik använder de sig av den tekniken. 
 

1.5.4 Val av teori 
Efter litteraturstudien valde forskningsgruppen att applicera en modifierad version av TAM 
på studien. Anledningen till att just TAM valdes var främst för att det är en teori med en lång 
bakgrund som har många citeringar på sig. Vilket betyder att det finns mycket material att 
hitta för att grunda studien i. Men en annan anledning till varför TAM i slutändan valdes var 
på grund av hur snabbt man kan sätta sig in i den och förstå hur den fungerar vilket var 
anledningen till att inte några av de andra teorierna som undersöktes valdes, exempelvis TRA 
som TAM vidareutvecklats från eller UTAUT. TAM är en teori som försöker att beskriva 
faktorerna som spelar in för hur användaren accepterar och använder ny teknik baserat på 
olika komponenter (se fig. 1).  
 
Abdallah, Ahlan och Abdullah (2016) tar även upp att organisationsfaktorer kan spela in på 
implementationen vilket bl.a. involverar val som görs av beslutsfattare inom organisationen 
vid exempelvis val av lärplattformen och görs baserat på vad beslutsfattaren anser är möjligt 
att åstadkomma. Detta medför att studenterna har mindre talan i det slutgiltiga beslutet vilket 
medför att de inte kan påverka valet av lärplattformen till lika stor utsträckning som lärare 
och beslutsfattare.  
 
Studenterna bli därmed till viss del tvungna att förhålla sig till ett givet system som de kanske 
inte tycker om att använda på grund av att lärosätets beslutsfattare har bestämt att 
implementera en specifik lärplattform. Eftersom studenterna inte har samma kontroll över 
valet har beslut tagits att enbart fokusera på delar av TAM, mer specifikt på komponenterna 
External variables, Perceived Ease of Use och Perceived Usefulness (se fig. 2 för modell). 
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Fig. 2 Anpassad TAM-modell baserat på Davis (1989) 

1.5.5 Lärplattformar utifrån TAM 
Dlalisa (2017) nämner att även fast en lärplattform kan ha en hög acceptans betyder det inte 
att lärplattformen har en hög användning. Det kan även vara så att lärplattformen har en låg 
användning. De menar på att anledningen till den låga användningen beror på externa 
variabler som erfarenhet, datorkunskap och ålder. Därför föreslår de att man ska ha en mer 
fokuserad utlärning med fokus på lärplattformen för att öka förståelsen kring hur man 
använder sig av och utnyttjar lärplattformen till dess fulla potential. Lai, Tang och Lin (2010) 
lyfter också fram aspekten att en användares erfarenhet är en faktor när det kommer till 
huruvida användaren kan se nyttan i ett system.  
 
Abdallah m.fl. (2016) tar dock upp en viktig aspekt där de argumenterar för att lärarna måste 
ha en viss förståelse för tekniken som implementeras för att vidare kunna förbättra studenters 
inlärning. De belyser även vikten av att lärarna också bör vara villiga att använda tekniken 
och om så inte är fallet är det för lärplattformens bästa att ta upp det med ansvariga för att 
garantera ett så gott resultat som möjligt. 
 
Goh, Hong och Gunawan (2013) argumenterar för hur studenterna inte får ut tillräckligt av 
vad lärplattformerna är ämnade för och istället för att använda de för att kunna kommunicera 
och diskutera med likasinnade individer använder de lärplattformen snarare som en plats på 
webben där de kan hämta hem filer och material rörande deras utbildning. Goh m.fl. (2013) 



8 
 

menar med andra ord även dem på att de externa variablerna behöver tas i åtanke för att 
lärplattformen ska lyckas lika bra och studenterna ska se användbarheten i systemet som den 
var tänkt från början.  
 
Halawi och McCarthy (2008) menar på att Universiteten ser nytta i användning av teknologi 
för organisatorisk utveckling och stabilitet i verksamheten vilket medför att de ägnar en 
betydande mängd tid, pengar och resurser åt Blackboard för att hålla sig konkurrenskraftiga. 
Däremot poängterar de i sin undersökning att Universiteten inte är medvetna om studenterna 
upplever lärplattformen som användbar till samma utsträckning och huruvida användningen 
av lärplattformen kan förbättra utbildningen utifrån inlärning och utlärning. Genom 
undersökningen kom de fram till att studenter kommer att använda sig utav en lärplattform 
som Blackboard om de ser användbarheten i det (perceived usefulness) och att de uppfattar 
lärplattformen som enkel att använda (Perceived Ease of use) 

2. Metod  
Studien har inslag av både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Anledningen 
till detta är för att skapa en djupare insikt samt att utvidga studiens perspektiv. Kvalitativa 
studier bidrar med informationsrik datainsamling som tränger in på djupet av ämnet medan 
kvantitativa metoder bidrar med statistik som stöd till undersökningen. Tillsammans kallas 
detta tillvägagångssätt för mixed-method. Sandelowski (2000) argumenterar för att 
användandet av mixed-methodology öppnar upp för möjligheten att studien får ett omfattande 
resultat där man använt sig av fler än ett angreppssätt för datainsamling för att sedan 
analysera datan och besvara frågeställningarna. 
 
I studien är tanken att samla in synpunkter och åsikter från studenter om vad de tycker om 
den nuvarande lärplattformen på Örebro Universitet, Blackboard. Studien grundar sig i både 
primärdata och sekundärdata från kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och en kvantitativ 
enkät som skickats ut till studenter på Örebro Universitet.  

2.1 Urval 
Oates (2006) tar upp att det finns två olika typer av urvalsmetoder, probability sampling och 
non-probability sampling. Non probability sampling innebär att forskaren inte är medveten 
om huruvida respondenterna är lämpliga att representera en viss övergripande population 
utifrån dess egenskaper vilket ger svaga möjligheter till generaliseringar. (Oates 2006).  
 
Den här uppsatsen grundar sig dock i probability sampling, som går ut på att urvalet har valts 
med utgångspunkt i att det kan representera den hela övergripande populationen som 
undersöks. Urvalet har gjorts baserat på random sampling vilket innebär att individerna som 
ombads besvara enkäten eller intervjun valdes slumpmässigt för att medverka i en intervju 
eller svara på en enkät. Respondenterna känner inte intervjuaren sedan innan. (Oates 2006) 
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För att nå ut till studenterna laddades enkäten upp på det sociala mediet Facebook i gruppen 
“Dom kallar oss studenter” som specifikt är ämnat för studenter som går på Örebro 
universitet. Medan för att få tag på medlemmar till intervjuerna valdes studenter på campus 
slumpmässigt och ombads att medverka i en kort intervju för att få fram mer konkreta data 
kring ämnet. (Oates 2006) 

2.2 Semistrukturerad intervju 
En av studiens primärdata kommer från tre intervjuer som spelades in och sparades temporärt 
på en av intervjuarnas mobiltelefon för att vid ett senare tillfälle transkriberas. Antalet 
intervjuer begränsades till tre stycken på grund av brist på tid för transkribering, dataanalys 
samt att det inte var den primära källan för data utan tanken bakom intervjuerna var att det 
skulle agera som ett tillskott till enkätundersökningarna.  
 
Efter transkriberingen skett förstördes inspelningen och togs bort från telefonen med hänsyn 
till anonymitet för respondenten och GDPR. Alla medverkande respondenter har fått ett alias 
för att ytterligare stärka anonymiteten. Studenterna som medverkade i intervjuerna valdes ut 
slumpmässigt på lärosätets campus varpå de blev ombedda att medverka i en kort anonym 
intervju. Intervjuerna varade i cirka 10 till 15 minuter med en inledande förklaring kring hur 
personuppgifterna kommer hanteras och vad frågorna kommer handla om. 
 
Det var en semistrukturerad intervju där alla intervjuer genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide att utgå ifrån men att det kan ske ändringar i intervjuguiden löpandes under 
intervjun (se bilaga 1 för intervjuguide). Ordningen på frågorna kan ändras baserat på de svar 
de intervjuade ger, det kan även förekomma följdfrågor som ställs men som också avviker 
från den ursprungliga intervjuguiden om personen som blir intervjuad tar upp något intressant 
som leder till inspiration eller nytt spår som intervjuaren inte tidigare tänkt på. (Oates 2006)  
 
Som tidigare nämnts använder den här studien sig av vissa komponenter av TAM vilket 
resulterar i att intervjuguiden har blivit anpassad efter de tre komponenter studien riktat in sig 
på. Intervjuguiden frågar t.ex. efter information om respondentens mobiltelefon, 
operativsystem på mobil- och datorenheten som beskriver externa variabler. intervjuguiden 
besitter även frågor om information som berör hur respondenten upplever användningen av 
lärplattformen samt om det är enkelt respektive svårt att använda som kan kopplas till 
komponenterna perceived ease of use och perceived usefulness.  
 
Semistrukturerade intervjuer kan komma att påminna om ostrukturerade intervjuer då de båda 
tillåter den intervjuade att tala fritt och det är en vanlig teknik att använda om man försöker ta 
reda på något nytt, exempelvis hur andra tycker och tänker om något som den här studien har 
i syfte att göra. (Oates 2006, KTH 2019)  
 
Oates (2006) påpekar att tillvägagångssättet för intervjuer och hur man väljer att planera är av 
yttersta vikt. Oates (2006) nämner även vilka olika aspekter man måste ta i åtanke inför 
intervjun som exempelvis hur man är placerad och att man inte ska skapa tysta stunder under 
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intervjun. Ett exempel på en sådan tyst stund är när intervjuarens dator startar upp eller när 
man förbereder material. Oates (2006) menar att man ska försöka småprata lite med den man 
intervjuar på grund av att det är vanligt för den intervjuade att känna att man sätter igång så 
fort man kliver in genom dörren. Oates (2006) lyfter även fram att den ideala uppsättningen 
är att sitta i 90 gradig vinkel mellan intervjuaren och den intervjuade för att skapa en så 
bekväm miljö som möjligt för den intervjuade.  
 
Genom att sitta mittemot varandra kan det skapa en känsla av att man blir förhörd om något 
vilket också medför risken för att den intervjuade kan känna sig nervös och stressad. Oates 
(2006) tar även upp att man inte alltid kan ha den optimala uppsättningen om man t.ex. blir 
inbjuden till någons kontor för intervjun där det skulle kunna bli problematiskt att flytta och 
ändra på hur möblemanget står. (Oates 2006) 
 
Oates (2006) för också en diskussion kring att man även under intervjun ska hålla en så 
neutral ståndpunkt som möjligt för att inte leda den intervjuade till ett specifikt svar eller att 
den intervjuade ger dig det svar den tror att du vill ha. Man ska visa intresse men försöka 
hålla sin röst i styr och inte visa på entusiasm eller på något sätt visa att man känner på ett 
specifikt sätt genom varken röst eller kroppsspråk. 

2.3 Transkribering 
Efter att intervjuerna blivit genomförda och inspelade har det beslutats att transkribera alla 
intervjuer för att få ett enklare material att referera till och söka i. Transkriberingen utfördes 
tillsammans av forskarna för att minimera risken för fel. Efter transkriberingen var färdig 
skickades den ut till de involverade individerna för att kollas över och ge synpunkter på om 
transkriberingen hade missat något. Det är viktigt att få med den intervjuades ord så precist 
som möjligt då intervjun kommer att citeras direkt i studien. Om missförstånd hade uppstått, 
svaren hade feltolkats gjordes ändringar efter behov. Om de intervjuade parterna annars 
ansåg att transkriberingen skett på ett lämpligt sätt och att inga fel hade uppstått gick 
processen vidare till nästa steg för analys. (Oates 2006) 
 
Oates (2006) tar upp vikten i att inte sätta en lägre tidsestimering för tiden det kommer att ta 
att transkribera och att man under tiden som man faktiskt transkriberar tänka tillbaka på 
svaren och göra små informella kommentarer vid sidan om för att lyfta fram exempelvis 
kroppsspråk och om det uppstod några pinsamma tystnader eller bara egna analyser på vad 
svaren kan betyda.  
 

2.4 Enkät 
Den andra källan för primärdata som denna forskning använder sig av kommer från en 
kvantitativ enkät med stöd för delar av technology acceptance model. Eftersom enkäten bara 
grundar sig i delar av TAM täcker frågorna också bara de berörda komponenterna, External 
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variables, perceived usefulness och perceived ease of use. De externa variablerna kommer att 
täcka respondenternas uppgifter om utbildning, kön och fakultet (se bilaga 6 enkätfrågor). 
 
Enkäten består av 32 st frågor som är ämnade att ta fram kunskap om studenterna på Örebro 
Universitet och deras åsikter om den implementerade lärplattformen. Frågorna har 
kontrollerats av handledare från Örebro Universitet, samt att de delat med sig av synpunkter 
innan enkäten nådde sitt slutgiltiga tillstånd på 32 frågor. Synpunkterna berörde främst att 
enkäten ställer frågorna på ett sätt som gör det klart för respondenten vilken version det 
handlar om, dator- eller smartphoneversionen. Synpunkterna föreslog även att fakultet skulle 
tas med i frågorna som berörde externa variabler. 
 
Enkätens frågor som berör perceived usefulness och perceived ease of use härstammar från 
en tidigare forskning med TAM (Davis, 1989). Det har därför tagits beslut om att översätta 
och ta med delar av den forskningens frågor som berör lärplattformen som undersöks (se 
bilaga 6 enkätfrågor). Med tanke på att frågorna översätts kan några av frågorna få en 
liknande betydelse på svenska till skillnad från engelskan men för att få med alla tänkta 
aspekter togs frågorna med ändå. 
 
Enkäten har skapats i Google Form främst för att det går att få notiser när man fått in ett svar 
på sin enkät vilket snabbt går att ha koll på när man når minsta möjliga participanter. 
Ytterligare anledningar till varför Google Form valdes (vilket också var en av de större 
anledningarna) är för att det är kostnadsfritt, lätt att använda, fungerar på alla enheter men 
också för att det var enkelt att utforma formuläret på ett smidigt sätt som passade den 
planerade designen på enkäten (Google 2018).  
 
Målet med enkäten är att få fram mångfald och många svar för att kunna använda data i så 
generella termer som möjligt och därför kommer lägsta svarsmålet vara att nå ut till och få in 
minst 30 svar från studenter på Örebro Universitet. Oates (2006) hävdar att det är bra att ha 
med minst 30 respondenter vid främst småskaliga forskningsprojekt eller forskare som 
skriver sin första uppsats och testar på att bedriva forskning för första gången, vilket är precis 
vad den här forskningen är till för. I slutändan fick studien in mer än dubbla antalet enkätsvar 
än vad studien siktade på från början vilket resulterade i totalt 62 stycken enkätsvar.  
 
På grund av att det fanns osäkerhet kring hur många svar enkäten skulle ge och om behov att 
ta bort något svar från undersökningens versioner uppstår för att kunna göra en rättfärdigad 
jämförelse gjordes val att inte splittra upp enkäten i två delar, en som kollar på 
smartphoneversionen och en som kollar på datorversionen. Det fanns även underliggande 
orsaker till varför enkäten enbart bestod av en enkät, med tidsbrist och två perspektiv från en 
fråga som grund för valet. 
 
Örebro Universitet är ett lärosäte som har 15 200 registrerade studenter vilket medför att med 
hjälp av surveymonkey har det kommit fram att svaren beräknas ha en margin of error på 
12.5% med en confidence level på 95% som är “the industry standard”. (Surveymonkey 
2019; Örebro Universitet, 2019) 
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2.5 Sekundärdata 
Den sekundära datan har samlats in från tidigare forskning kring ämnet och är tänkt att främst 
användas i beskrivande syfte för att skapa en djupare förståelse för ämnet den här uppsatsen 
berör. Men även för att potentiellt styrka argumenten i resultat och diskussionen för mer 
välgrundade argument. Detta för att skapa en bättre förståelse kring vad som påverkar 
användaren och för att ge läsaren en bättre tråd att följa genom hela uppsatsen.  
 
Sökningen av sekundärdata har haft följande sökord i databaserna Google scholar, ACM, 
IEEExplorer: “”Learning Management System Software”, “Technology acceptance model”, 
“learning management system”,”Technology acceptance”, “learning management system 
TAM”. 
 
Genomgående har sökningarna alltid börjat med att kolla igenom den abstract för att snabbt 
och enkelt få en förståelse om artikeln är av användning för den här studien. Därefter har 
artiklar som ansågs var av intresse fått en mer ingående genomläsning för att sedan leda till 
att plocka ut det som varit av vikt och applicerats på studien. Sökningarna resulterade i 17 
artiklar och 3 böcker som var av värde för studien.  
 

2.6 Metod för dataanalys 
För att analysera datan har undersökningen bedrivits med stöd av Oates. Intervjuerna som har 
utförts har analyserats med Oates (2006) som underlag. Oates (2006) tar upp att det kan vara 
svårt att få med allt i forskningen kring hur man analyserat och utvärderat forskning som 
berör intervjuer och att man som läsare ofta måste lita på att de skett på rätt sätt och att den 
data som presenteras i forskningen faktiskt genererades genom intervjuerna.  
Oates (2006) lyfter även fram att det är av stor vikt att man tänker på att det som nämns i 
intervjuerna ofta är hur den intervjuade själv säger att de gör en sak eller tänker på ett visst 
sätt även om så inte är fallet. Med intervjuer kommer behovet av tillit mellan båda parter. 
(Oates 2006) Efter transkribering av intervjuerna har datan som genererats förts över in i en 
tabell för vidare dataanalys där intervjuerna sorterats in i olika kategorierna utifrån de tre 
komponenter studien valt att använda sig av från TAM (se bilaga 5 för dataanalys av 
intervjuer). Därefter sker en sammanfattning av de centrala delarna som lyfts fram av 
dataanalysen för att sedan presenteras i resultatet. Intervjuerna är inte tänkta att agera som 
studiens huvudsakliga källa för data även om det är en primärkälla och är mer till för att 
stärka eller ifrågasätta resultatet från enkäten. 
 
Oates (2006) menar på att om man har respondenter med ett antal som är lägre än 30 på en 
enkät ska man inte skriva resultatet i procent utan istället skriva antalet eller inkludera båda, 
alltså procent och antalet respondenter i forskningen. Orsaken till att Oates hävdar att det kan 
vara bättre att skriva ut det i siffror beror på att det annars kan ge ett missledande resultat för 
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läsaren. Oates (2006) påpekar att få 30% svar tillbaka av de enkäter du skickat ut kan vara 
något som redan vid det laget är något att vara nöjd över och att det inte är helt orimligt att 
svaren inte ens uppnår 10% av det antal enkäter man skickat ut.  
 
Med stöd av Creswell (2013) har all data sedan sammanförts i form av tabeller i Excel (se 
bilaga 5 för dataanalys av intervjuer) för att skapa en “single-item score” tabell där varje 
fråga presenteras i en kolumn med tillhörande svar för bättre läsbarhet. Sedan rensades svar 
som inte var relevanta till studien bort, exempelvis där respondenten tydligt valt att inte vara 
sanningsenlig i svaren och istället skickat med ett oseriöst svar. 
 
För att få fram beskrivande data gjordes valet att räkna ut medelvärdet på frågorna som berör 
perceived usefulness och perceived ease of use för att få reda på om det fanns någon skillnad 
mellan de två olika versionerna av lärplattformen. Svaren på enkäterna konverterades från 
textform till numeriska siffror där svaret “stämmer helt” representerar siffran 5 och “stämmer 
inte alls” representeras av siffran 1. Därefter togs standardavvikelsen på frågorna fram för att 
se hur stor spridningen på enkätens data faktiskt var för att få en djupare förståelse för svaren. 

2.7 Metodkritik 

2.7.1 Semistrukturerad intervju 
Om man som intervjuare inte kan nå ut till den intervjuade kan det vara svårt att få något 
konkret att ta med från intervjun. Kan man inte skapa en förbindelse mellan den man 
intervjuar och sig själv kan även den bäst formulerade frågans svar bli kortfattad, sakna 
information och därmed sakna värde i slutändan. Visar man inte på att man hänger med i 
frågorna och svaren och bara agerar som en känslolös robot kan tolkningar av svaret bli 
förlorade och den som blir intervjuad kan få intrycket av att man inte är intresserad. (Leech 
2002) 
 
Man måste även ta i åtanke att man bara kan ha ett begränsat antal med intervjuer till sin 
forskning av flera olika anledningar. Transkribering kommer enligt Oates (2006) ta ungefär 5 
gånger längre tid att utföra på längden av en inspelad intervju och är en av anledningarna till 
varför man bara kan ha ett begränsat antal i sin forskning. Eftersom det kommer leda till att 
man har färre fall att att dra slutsatser för kan det sluta med att slutsatserna kanske inte är 
ämnade för en hel population utan snarare en mindre grupp av en större del i sin helhet. 
(Oates 2006)  
 
För att försöka att undvika dessa problem utgår intervjuerna från Oates (2006) tips om hur 
man bäst får den intervjuade att koppla av och känna sig trygg för att enklare skapa en 
förbindelse mellan intervjuaren och med de intervjuade för att få de intervjuade att öppna upp 
sig själva och ge mer givande svar. 
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2.7.2 Inspelat material 
Genom användning av ljudinspelningsutrustning kan den intervjuade bli nervös runt 
utrustningen vilket kan leda till att deras svar blir begränsade eller rentav vägrar medverka i 
studien. Du får heller inte med gester, rörelser eller kontext av intervjun med bara en 
ljudinspelning (Oates 2006). 
 
För att motverka problem som kan komma att uppstå under och efter inspelningar av material 
ska intervjuerna börja med att alltid gå igenom GDPR och att de alla kommer vara anonyma i 
hela studien. Det material som samlats in från intervjudeltagarna kommer tas bort och raderas 
från de digitala enheterna där de är lagrade när transkriberingen genomförts på de inspelade 
intervjuerna. För att motverka anledningen till att man inte kan få med gester och 
ansiktsuttryck ska det föras anteckningar under intervjun som ska användas under 
transkriberingen för att lägga en större vikt på svaren. 
 

2.7.3 Enkät 
Oates (2006) tar upp hur förutbestämda svar kan vara en orsak till frustration hos 
respondenter vilket kan leda till att de inte svarar alls på den frågan eller så vinklar de 
förutbestämda frågorna till ett svar som forskarna är ute efter. Forskare kan heller inte 
korrigera missförstånd, fråga om ett detaljrikare svar, eller hjälpa till om så behövs. 
 
För att bemöta dessa problem har enkäten för uppsatsen byggt på liknande enkäter med 
technology acceptance model som grund för att inte skapa förvirring hos respondenterna och 
för att få frågorna så konkreta som möjligt. Den har även gått igenom förfining efter kritik 
given av en handledare på Örebro Universitet för att få en utomståendes synpunkt på 
materialet innan den skickats ut till respondenterna. 
 
För att styrka enkätens resultat ytterligare har intervjuer utförts för att se om resultatet ger 
samma svar oavsett om det är via intervju eller enkät. 

 
 
2.7.4 Dataanalys 
På grund av att datainsamlingen enbart är tagen från en del av studentpopulationen på 
lärosätet kan det uppstå avvikelser i resultatet gentemot verkligheten då antalet studenter på 
lärosätet Örebro Universitet uppgår till 15200 studenter (Örebro Universitet, 2019). Analysen 
kan också ha påverkats av det synsätt eller den förkunskap forskarna besitter sedan tidigare 
vilket kan ha varit en orsak till den tolkningen som gjorts och forskarna är medvetna om att 
det kan ha varit en påverkande faktor i tolkningen av resultatet. 
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2.7.5 Källkritik 
Tidigare forskning och källor har tagits fram med hjälp av Örebro Universitets 
bibliotektsdatabas, IEEE Explore, ACM Digital Library, Google Scholar och Oates (2006). 
Källorna som använts har granskats i syfte att kontrollera att källan antingen kommer från en 
känd utgivare som IEEE (Oates 2006) eller att den har ett DOI nummer tillägnat sig vilket 
främst används för att identifiera akademisk, professionell och statlig information (Doi 2019).  
 

2.8 Metodetik 
I enkäten framfördes det att det inte skulle sparas någon personlig information som kan 
kopplas till de och att respondenterna kommer förbli anonyma och att datan enbart skulle 
användas i en forskningsstudie. Även vid intervjuerna förklarades det innan vad intervjuerna 
skulle användas till och om respondenterna under intervjuens gång skulle känna sig ovilliga 
att medverka längre kunde de avbryta intervjun när som helst och att datan skulle tas bort om 
så önskas.  
 
Vidare förklarades det vad som skulle ske efter intervjun och hur datan skulle sparas för att 
sedan efter anonymitet applicerats på intervjuerna ta bort inspelningar och information som 
kan koppla individen till forskningen. 
 
Forskningen har genomförts med hänsyn till GDPR, efter transkribering av intervjuerna har 
inspelningarna sedan tagits bort och det har förklarats i såväl enkäterna som intervjuerna att 
om en respondent vill ta tillbaka informationen hen delgett har hen rätten att kräva att 
forskningsgruppen tar bort all information som finns om respondenten. 
 

3 Resultat och analys 

3.1 Intervjudeltagare 
Här nedan följer en summering av de tre intervjuerna den här studien gjorde på tre olika 
studenter som går på Örebro Universitet. 
 

3.1.1 Simon 
Simon är en man som går systemvetenskapliga programmet och äger en Iphone 6S+. Han 
använder sig av både mobilen och datorn för att komma åt Blackboard men tycker att 
versionen för datorn är bättre då den version som används för mobilen saknar anpassning och 
är svår att navigera och hitta dokumenten i. På grund av ett återkommande fel för Blackboard 
på hans mobil har det lett till att han slutat använda delar av funktionaliteten på Blackboard 
för mobilen.  
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Simon tycker att Blackboard är bra som det är men det han gillar mest med Blackboard är hur 
smidigt det gör alla inlämningar och åtkomst till information. Det han däremot saknar är att 
mobilversionen fungerar felfritt när eller om han inte har med sig sin dator till universitetet 
men fortfarande vill ha åtkomst till lärplattformen. Han visade positiva tankar till idén om 
guider för att förstå alla funktioner som finns tillgängligt via lärplattformen Blackboard (se 
bilaga 2 för hela Simons intervju). 
 

3.1.2 Sara  
Sara är en kvinna som läser till sjuksköterskeprogrammet och äger en Samsung Galaxy S8. 
Hon använder sig av Blackboard på både mobilen och datorn, datorn är dålig och svår att 
hitta allt på men mycket bättre än mobilen. Hon tycker att Blackboard är krångligt och svår 
att hitta i, men att det är överlägset bättre på datorn.  
 
Hon gillar inte Blackboard och anser att Blackboard har massor av problem. Några problem 
hon berättade om på direkten var att en specifik flik är dold vid inlogg och “att man inte ser 
hela fönster”. När hon måste använda sig av Blackboard känner hon däremot en stor 
osäkerhet och lyfter fram att hon inte känner att lärarna på universitetet ger henne den 
säkerhet hon vill kunna känna. Hon nämner också att hon “fick tips av examinator att 
skärmdumpa alla inlämningar eftersom de hade svårt att hitta elevernas 
inlämningsuppgifter.” När frågan om guider på hur man använder Blackboard kom upp gav 
Sara intrycket av att hon inte tyckte att de främst skulle vara riktade mot studenterna och 
istället var bättre för lärarna i första hand med referens till tidigare påstående att hon tyckte 
att vissa lärare kan vara otekniska och ge sämre instruktioner för hur man ska använda sig av 
Blackboard (se bilaga 3 för hela Saras intervjun). 

3.1.3 Pontus 
Pontus är en man som studerar systemvetenskap på universitetet. Han använder sig utav en 
Huawei Honor 9. För att använda Blackboard använder han både sin mobil och dator. Han 
anser att Blackboard är svårt att navigera runt på i mobilen och lyfter fram att han stör sig 
mest på mejlfunktionen. Han nämner i intervjun att lärplattformen är “helt okej” men att han 
gärna hade sett på en smidigare plattform ibland.  
 
Det han gillar mest med Blackboard är att all information om de olika kurserna finns samlat 
på ett ställe. Han tycker att mejlfunktionen och det övriga gränssnittet behöver förbättras på 
androidtelefoner och att han även skulle vilja bli notifierad vid eventuell ändring på schemat. 
Pontus nämner även att han inte tycker att man ska behöva en guide för att lära sig systemet 
utan att man ska fokusera på att göra systemet enklare istället, “Om man behöver en guide till 
ett system så är det inget bra system tycker jag” (se bilaga 4 för hela Pontus intervjun). 
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3.2 Enkätsvar 
Nedan följer en summering av enkäterna i både listform och diagram som totalt summerades 
till 62 st enkätsvar. 
Kön:  

● 61.3% kvinnor 
● 33.9% män  
● 4.8% annat 

 
1, Vad har du för mobiloperativsystem?  

● 55.9% IOS (27 kvinnor, 7 män, 1 annat) 
● 42.4% Android (11 kvinnor, 14 män, 1 annat)  
● 1.7% Linux (1 annat) 

 
2, Använder du dig av Blackboard? 

● 98.4% sa att de använder sig av Blackboard. 
 
3, Hur ofta använder du Blackboard:  

● 48.4% Flera ggr/veckan 
● 21% Flera ggr/dagen 
● 12.9% En ggr/dagen 
● 9,7% en ggr/veckan 
● 5.1% mindre än en ggr/veckan 
● 1.7% inte alls.  

 
 

 
Fig. 3 Enkätsvar - Perceived Usefulness 
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Y-axel visar på medelvärdet som kan vara 1-5 där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 5 
motsvarar ”Stämmer helt”.   
X-axeln hänvisar till enkätsvaren på respektive fråga. 
Fråga 4 & 18: ” Genom att använda Blackboard inom universitetet tillåter det mig att bli 
klar med uppgifter snabbare” 
Fråga 5 & 19: ”Genom att använda Blackboard skulle min arbetsprestation öka.” 
Fråga 6 & 20: ”Genom att använda Blackboard skulle det öka min produktivitet.” 
Fråga 7 & 21: ”Genom att använda Blackboard skulle min effektivitet som student öka” 
Fråga 8 & 22: ”Genom att använda Blackboard underlättas mitt arbete.” 
Fråga 9 & 23: ”Jag tycker att Blackboard är användbart för min utbildning” 
 

 
Fig. 4 Enkätsvar - Perceived Ease of Use  
Y-axel visar på medelvärdet som kan vara 1–5 där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 5 
motsvarar ”Stämmer helt”.  
X-axeln hänvisar till enkätsvaren på respektive fråga. 
Fråga 10 & 24: ” Att lära mig Blackboard är enkelt” 
Fråga 11 & 25: ” Att få Blackboard att göra det jag vill är enkelt” 
Fråga 12 &26: ” Min interaktion med Blackboard är enkel och förståelig” 
Fråga 13 & 27: ” Blackboard är smidigt att använda” 
Fråga 14 & 28: ” Det vore enkelt för mig att bli bättre på att använda Blackboard” 
Fråga 15 & 29: ” Jag finner Blackboard enkelt att använda” 
 
 
16, Kan du komma på ett eller flera specifika problem med Blackboard? 
Fråga 16 var en fritextfråga där respondenterna själva kunde välja vad och om de ville 
skicka in, den var inte obligatorisk och har därför färre svar än vad enkäten hade i sitt totala 
antal svar. Enkäten gav många olika åsikter om vad som är ett problem med Blackboard. För 
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att göra det mer lättläst har summering av svaren skett för att inte läsaren ska behöva gå 
igenom alla fritextsvar. 

De summerade problemen som dök upp i enkäten oftast var följande: 
● Problem med designen togs upp i ca 44% av svaren. 
● Problem med Blackboard för smartphoneenheter togs upp i 32% av svaren. 
● Problem med olika funktioner i Blackboard togs upp i 32% av svaren. 
● Problem med att det inte finns något accepterat “rätt sätt” att använda Blackboard på 

för lärarna togs upp av 3st svar 
 
17, Vad gillar du mest med Blackboard och dess funktioner? 
Fråga 17 var också en fritextfråga där respondenterna inte hade krav på att svara utan om 
de inte ville svara eller inte hade något att nämna kunde de undvika och hoppa över frågan. 
Därav är det färre svar på den här frågan också men trots det gavs många olika åsikter om 
vad som var bra med Blackboard. Summering har skett på den här frågan också i syfte att  
underlätta för läsaren. 

Summerade svar från enkäten på vad studenterna gillar mest med Blackboard är 
följande: 

● Att informationen eller materialet finns tillgängligt online när som helst lyfts fram i 
61.5% av svaren. 

● “Inget” lyfts fram som argument i 20,5% av svaren. 
● Att man kan lämna in uppgifter online lyfts fram i 2st av svaren. 
● Mejlfunktion som skickar ut ett mejl från läraren togs upp i 1 av svaren, men hen 

anser att det sker för långsamt om ärendet är brådskande. 
“Mailen kommer dock oftast mycket senare än själva inlägget… så är det en inställd 
föreläsning är det inte säkert [att] man hinner se informationen innan föreläsningen 
är” 

● Smidigt att använda sig av mobilen om man inte har med sig datorn togs upp i 1 av 
svaren. 

 

3.3 Analys av Perceived Usefulness 
Samtliga frågor förutom den sista av de frågor som berörde perceived usefulness visade på att 
medelvärdet var högre för datorversionen av lärplattformen i jämförelse med 
smartphoneversionen. Detta visar på att respondenterna överlag ser mer positivt på hur 
användbart lärplattformen är för datorversionen gentemot smartphoneversionen. Men man 
kan även se på hur samtliga av frågorna för datorversionen minst uppnår ett medelvärde på 3 
vilket kan tolkas som att respondenterna är tillräckligt nöjda med datorversionen av 
lärplattformen för det plattformen är ämnad till att göra.  
 
Däremot ligger medelvärdet av perceived usefulness för smartphoneversionen på majoriteten 
av svaren under 3, förutom på frågorna “genom att använda Blackboard underlättas mitt 
arbete” (fråga 8 och 22) och “Jag tycker att Blackboard är användbart för min utbildning” 
(fråga 9 och 23) där svaren visade på ett värde över 3. Eftersom smartphoneversionen ligger 
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under datorversionens medelvärde på majoriteten av frågorna kan detta vara en indikation för 
att någon justering på smartphoneversionen av lärplattformen  behöver ske för att nå samma 
perceived usefulness som datorversionen. Dock ska det påpekas att det inte skiljer de två 
versionerna mycket åt när man jämför medelvärdet på frågorna vilket kan tolkas som att 
studenterna får ut ungefär lika mycket av att använda de båda versionerna. 
Standardavvikelsen för frågorna visade även de att spridningen mellan åsikter inte var 
speciellt stor. Som mest skiljde sig spridningen på fråga 5 & 19 där de hade en 
standardavvikelse på 1.25 för smartphone och 1.08 för datorn vilket tyder på att det inte var 
någon markant skillnad på spridningen av åsikter och majoriteten av svaren låg nära 
medelvärdet. 
 
Intervjuerna målar däremot upp en större skillnad i åsikterna mellan respondenterna. Simon 
och Pontus var mindre kritiska till att använda plattformen jämfört med Sara som inte stod 
positivt till att använda lärplattformen alls. Medan Pontus och Simon kunde se nyttan i 
användningen av lärplattformen trots vissa fel som kunde uppstå visade Sara ingen vilja på att 
använda lärplattformen om hon inte blev tvingad till att använda den. 
 

3.4 Analys av Perceived Ease of Use 
På svaren om perceived ease of use kan man dock se på en skillnad i formen av att alla frågor 
ger indikationer till att respondenterna tycker att lärplattformen är enklare att använda på 
datorn. Medelvärdena visar dock på att majoriteten fortfarande är över 3 men två av frågorna 
visar på ett medelvärde som är lägre än 3. Baserat på detta kan man se hur datoranvändarna 
tycker att lärplattformen varken är svår eller lätt att använda sig av.  
 
Smartphoneversionen har dock ett medelvärde som är lägre än 3 på alla frågor med några 
frågor runt 2.5 eller lägre, vilket indikerar att respondenterna kan uppfatta det som svårt att 
använda sig av lärplattformen via en smartphone. Standardavvikelsen för perceived ease of 
use hade inte någon stor skillnad beroende på om det gällde datorn eller smartphonen med 
den största standardavvikelsen på fråga 10 & 24 där smartphone uppgick till 1.22 och datorn 
till 1.16. Vilket ytterligare indikerar på att spridningen var i princip till samma utsträckning 
för datorversionen likaså smartphoneversionen med en differens på 0.08. 
 
Intervjuerna stärker grafens data genom att alla tre respondenter på något sätt påpekat att de 
själva tycker att lärplattformen är enklare att använda på datorn. Anledningen kan bero på fel 
med tjänsten eller bara att den är svår att navigera i vilket ger ett resultat av att studenterna får 
uppfattningen att smartphoneversionen är svårare att använda. 
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3.5 Analys av Externa variabler 
Det är en bra spridning mellan vilken typ av mobiloperativsystem respondenterna använder 
sig av, är dock en lite sämre spridning av könen där kvinnorna är den dominanta 
respondenten.  
 
Genom att det är 21% av respondenterna som kollar lärplattformen flera gånger om dagen, 
12.9% som kollar lärplattformen en gång om dagen, 48.4% av respondenterna som kollar 
lärplattformen flera gånger i veckan och 9.7% som kollar lärplattformen en gång i veckan ger 
det vetskapen att 92%-enheter av respondenterna faktiskt använder sig av lärplattformen 
regelbundet. Från det kan man med andra ord ta till sig att det är en tjänst som används 
regelbundet och indikerar att man blir mer bekant med ett verktyg man använder ofta snarare 
än om man sällan skulle använda sig av det. 
 
Intervjuerna speglar lite det som framstår i tidigare analys, Sara tar avstånd från 
lärplattformen så gott hon kan medan Simon och Pontus är mer öppna till att använda 
lärplattformen. Utifrån intervjuerna är det inte speciellt mycket som skiljer de tre ifrån 
varandra utöver programmet de läser, könet, telefonen de använder och deras synsätt på vissa 
aspekter. Trots det skiljer det sig åt hur Pontus och Simon ser på lärplattformen i jämförelse 
med Sara. 

3.6 Analys av fritextsvar från enkäten 
Fråga 16 lyfter fram problem respondenterna har upplevt med lärplattformen. 
Majoriteten av svaren indikerar att användarna anser att designen, gränssnittet är ett stort 
problem för dem och de ser på det i ett dåligt ljus. Det fanns problem med 
smartphoneversionen och diverse funktioner vilket indikerar på att respondenterna haft 
svårigheter med att använda sig av lärplattformen. Respondenterna ser även positivt på att ha 
ett standardiserat tillvägagångssätt för lärarna så att alla gör lika. 
 
Fråga 17 ber respondenterna att beskriva vad de gillar mest med lärplattformen och dess 
funktioner. Majoriteten av respondenterna ser på lärplattformens möjlighet att presentera all 
information eller material online när som helst som en av de mest positiva egenskaperna med 
tjänsten. Dock att “inget” är en egenskap som lyfts fram indikerar på respondenternas 
missnöje med lärplattformen och att de inte kan se på något specifikt med plattformen som 
sticker ut. Utöver det som beskrivits tidigare ser respondenterna även positivt till att man kan 
lämna in uppgifter online vilket togs upp av två respondenter samt massutskick av mejl från 
läraren nämndes av en respondent. Detta indikerar på att lärplattformen har funktioner som 
anses vara användbara bland vissa studenter.  
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4. Diskussion 

4.1 Externa variabler 
När artiklar och tidigare forskning observerats kan man se ett blandat resultat på vad 
acceptansen beror på eller vad som orsakar dess saknad. Abdallah m.fl. (2016) tar upp hur 
organisationsfaktorer kan vara orsak till hur hög acceptans slutanvändaren väl har. Det tas 
ytterligare upp av Halawi och McCarthy (2008) om hur lärosätet som implementerar en 
lärplattform kanske gör det snarare för ett ökat värde på sitt lärosäte än att de gör det med 
studenternas bästa i åtanke. De diskuterar även vidare på hur många lärosäten det finns som 
inte är medvetna om vad deras studenter faktiskt tycker och tänker angående den lärplattform 
som finns implementerad på lärosätet. 
 
Dlalisa (2017) poängterar hur en lärplattform med hög acceptans kan brista när det väl 
kommer till själva användandet av tjänsten på grund av att det inte har lagts tillräckligt med 
fokus på de externa variablerna. Abdallah m.fl. (2016) och Lai m.fl. (2010) styrker även 
påståendet och menar på att externa variabler har en stor inverkan på lärplattformens 
användning överlag.  
 
I resultatet kan man se liknande aspekter i enkätsvaren såväl som intervjuerna men dock 
omvänt. Trots att användningen är hög bland respondenterna ligger det genomsnittliga 
medelvärdet mellan 3 och 4 på likertskalan för datorversionen samt mellan 2 och 4 för 
smartphoneversionen på perceived usefulness.  
 
Som Bele m.fl (2015) nämner i sin artikel kommer det komma svårigheter med att bryta ner 
en lärplattform i sin helhet till en app för slutanvändare att använda felfritt. Under fråga 16 på 
enkäten täckte 32% av fritextsvaren att de hade någon sorts problem med lärplattformen för 
smartphoneenheten. Som Bele m.fl. (2015) nämner är en lärplattform ett stort system och kan 
vara orsaken till att medelvärdet är mer utspritt mellan 2 och 4 för smartphoneversionen. 
 
Under analysen av fritextsvaren från enkäten lyfte 44% av fritextsvaren från respondenterna 
fram designen som ett av de största problemen de hade med lärplattformen i dagsläget. 
Anledningen till att så många av svaren belyser just designen eller att de har problem med 
smartphoneversionen kan vara som Lai m.fl (2010) tar upp i sin forskning, att det beror på 
användarens förkunskap.  
 

4.2 Perceived Usefulness 
Utifrån resultatet av enkäten framgår det att trots respondenternas höga användning med 
92%-enheter som använder sig av lärplattformen minst en gång i veckan och 33.9 av de %-
enheter som faktiskt använder sig av den dagligen ligger perceived usefulness relativt lågt 
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med tanke på hur mycket erfarenhet de användarna borde ha fått efter att dagligen eller 
veckovis ha använt sig av tjänsten.  
 
Detta kan bero på vad Goh m.fl. (2013) belyser i sin forskning där de beskriver hur 
användarna av en lärplattform använder sig av den som ett ställe att hämta material online 
rörande deras utbildning snarare än att använda sig av andra funktioner som lärplattformen 
också erbjuder. Vidare stärks den här punkten av enkätsvaren på fråga 17 där 61.5% av 
svaren berörde att det som uppskattades mest med lärplattformen var deras tillgänglighet till 
materialet online. 
 
En annan orsak till varför perceived usefulness ligger ganska neutralt kan bero på som 
Abdallah m.fl. (2016) för diskussion på, att om en implementation av en lärplattform ska bli 
så accepterad som möjligt krävs det att även lärarna visar på att de förstår hur tekniken 
fungerar för att kunna lära ut på ett bättre sätt till studenterna.  
 
Resultatet i både enkätsvaren och intervjuerna visar på att missnöje finns bland 
respondenterna där bland annat Sara berättade att hon fick ett tips av examinator att 
skärmdumpa för att examinatorn i fråga kunde ha svårt att hitta på lärplattformen. 
Enkätsvaren på fråga 16 tar upp att saknaden på ett standardiserat “rätt sätt” att använda sig 
av tjänsterna på lärplattformen är orsak till frustration och att det gärna finns ett sätt att gå 
tillväga på som alla lärare följer.  
 
Både enkätsvaren och intervjun med Sara stödjer Abdallahs m.fl. (2016) tes om att lärarna 
bör ha kunskap om hur tekniken fungerar innan de faktiskt börjar lära ut för att ge studenterna 
en förbättrad inlärning. Med stöd av detta kan det vara anledningen till varför 
smartphoneversionen kommer lägre i resultatet än datorversionen, då lärarna har mer kunskap 
om hur de går tillväga på datorversionen snarare än på smartphoneversionen av 
lärplattformen. Som studien tar upp i analysen av perceived usefulness uppfattar studenterna 
båda versionerna som ungefär lika användbara och anledningen till varför datorn är snäppet 
högre i medelvärdet kan bero på att studenterna kan vända sig till lärarna vid behov av hjälp 
men att lärarna har bättre vetskap om hur lärplattformen fungerar från ett datorperspektiv. 
 
Trots att medelvärdet var något lägre för smartphoneversionen fanns det två av de sex frågor 
som kom över 3 i medelvärde. Ena frågan var “Jag tycker att Blackboard är användbart för 
min utbildning”, som fick ett högre medelvärde än datorversionen av samma fråga, och den 
andra var “genom att använda Blackboard underlättas mitt arbete”. Anledningen till varför 
studenterna har en mycket bättre vy på just dessa två frågor visar på att studenterna ser värdet 
med lärplattformen och att de vet att det skulle ha varit mer problematiskt om man inte skulle 
ha tillgång till en lärplattform men inget om hur lätt det är att använda lärplattformen i sig. 
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4.3 Perceived Ease of Use 
Resultatet från figur 4 ger en snabb överblick över hur enkelt, eller användarvänligt 
respondenterna anser att det är att använda sig av lärplattformen via smartphonen respektive 
datorn. Än en gång visar resultatet på att användarna tycker att datorversionen är ett bättre 
val. Utifrån analysen kan det observeras hur smartphoneversionen har frågor som går så lågt 
som 2.5 i medelvärdet vilket också är ett av de lägsta värdena i resultatet och max 2.82, 
medan datorversionen håller sig runt ett medelvärde på 3 med det lägsta för datorversionen på 
2.77 med endast ett värde som är lägre än 2.82 i medelvärde. Utöver enkätsvaren gav 
intervjuerna även de resultatet att det var enklare att använda sig av lärplattformen via en 
dator istället för en smartphone.  
 
Enligt Woodcock (2012) har ägandet av mobiltelefoner bland studenter ökat exponentiellt, 
vilket medför ett större behov av en fungerande lärplattform för smartphones. 
Fråga 13 & 27 i enkäten, “Är Blackboard smidigt att använda?” hade det lägsta medelvärdet 
för smartphones bland alla frågor. Alltså innebär detta att de flesta studenter anser att det inte 
är smidigt att använda plattformen på smartphone. Simon påpekade däremot i intervjun att 
lärplattformen är smidig för inlämningar och åtkomst till information men poängterade också 
att han saknar en smartphoneversion som fungerar felfritt. Hur studenterna upplever 
lärplattformen utifrån perceived ease of use är något som är aktuellt för lärosäten att bli 
medvetna om i syfte att kunna förbättra lärplattformen för smartphoneanvändare i framtiden.  
 
 Halawi och McCarthy (2008) menade på att studenter kommer att använda sig utav en 
lärplattform som Blackboard om de ser nyttan i att använda det samt om plattformen är enkel 
att använda. Det diskuteras däremot ingenting om att användningen av lärplattformerna kan 
vara obligatoriskt beroende på lärosätet vilket är en viktig aspekt att ha i åtanke när det 
kommer till mätning av acceptans. För att kunna genomföra sin utbildning kan det krävas av 
studenten att använda sig utav plattformen vilket medför att studenten kan ha en hög 
användning med låg acceptans ifall plattformen är bristfällig.  
 
Simon och Pontus var relativt neutrala i sin ståndpunkt för vad de tyckte om lärplattformen 
men trots att Sara är emot att använda lärplattformen påpekar hon att det är ett lättare val att 
använda sig av datorn än smartphonen som enligt henne är obegriplig. Som det framgår från 
resultatet kan det konstateras att om lärplattformen är tänkt att göra vad den ska, alltså vad 
Coates m.fl. (2005) menar på ska öka effektiviteten på utlärningen kommer det behöva läggas 
mer vikt på de externa variablerna.  
 
För att öka den upplevda enkelheten med lärplattformen måste lärosätet lägga ner resurser på 
att träna upp lärare så att de förstår alla aspekter av lärplattformen för att kunna ge konkret 
hjälp vid behov (Abdallah, Ahlan och Abdullah, 2016; Goh, Hong och Gunawan, 2013). 
Andra alternativ är att göra det möjligt för studenterna att ta del av andra individers 
erfarenheter och skaffa sig egna genom exempelvis workshops eller föreläsningar om just hur 
man använder sig av lärplattformen där de också kan ta del av studenters tankar och åsikter 
för att också skapa sig själva en uppfattning för vad studenterna tycker om lärplattformen i 
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nuläget (Goh, Hong och Gunawan, 2013; Halawi och McCarthy, 2008; Abdallah, Ahlan och 
Abdullah, 2016). 
 
 

4.4 Begränsning 
Något som var till ett stort problem för studien var att enkätsvaren inte fick in tillräckligt med 
svar för att kunna generaliseras till den bredd som hade varit önskvärt. Av den anledningen 
kan inte den här studien spegla alla studenters åsikter och tankar på Örebro Universitet. 
Likaså kan det inte heller konstateras att forskningen kan appliceras på alla. Trots det anser 
forskningsgruppen att de fått in tillräckligt med data för att kunna utföra studien med 
konkreta slutsatser som grundar sig i resultatet och tidigare forskning. 
 
I framtiden anser forskningsgruppen att det skulle vara gynnsamt för forskningen att lägga 
mer vikt på att få in fler enkätsvar. På grund av tidsbrist blev det slutgiltiga antalet enkätsvar 
62 st vilket fortfarande är fler än 30 men under 1% av studentpopulationen på lärosätet. 
Tidsbrist var även orsaken till att färre personer intervjuades och med hänsyn till 
transkriberingsprocessen hölls även de kortare. Om mer tid fanns till hands skulle det 
optimala varit att ha fört längre intervjuer och siktat på fler enkätsvar. Enkäten skickades ut 
mot slutet av december vilket medför att svaren kan ha blivit begränsade av att studenterna 
åker tillbaka till sina familjer och inte kollar sociala medier lika mycket.  
 

5. Slutsats och bidrag 
Syftet med studien var att undersöka och ta reda på hur studenter vid ett svenskt lärosäte 
upplever sin lärplattform utifrån vilken enhet de använder sig av samt vad som påverkar att 
de upplever lärplattformen som de gör. 
 
Denna studie har syftat till att besvara forskningsfrågan ‘Hur upplever studenterna 
Blackboard utifrån TAM?’.  
 
Efter att ha gjort en litteraturstudie kring ämnet visade det sig att ofta beror den låga 
acceptansen på att externa variabler inte tagits i åtanke tillräckligt noga innan 
implementation. Detta i sin tur påverkar slutanvändarna negativt då de kan komma att sakna 
kritisk kunskap om plattformen eller någonstans att vända sig till vid behov av hjälp. Vilket i 
sin tur kan leda till att slutanvändarnas uppfattning om lärplattformen i dess helhet blir sämre 
och användarens upplevda användbarhet respektive enkelhet att använda plattformen sjunker. 
 
Studien har kommit fram till att studenterna upplever en medelmåttig nivå av acceptans på 
lärplattformen utifrån komponenterna perceived usefulness och perceived ease of use. I 
enlighet med tidigare forskning har studien visat på att Externa variabler är en 
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nyckelkomponent som berör viktiga aspekter. Exempel på externa variabler kan vara 
förkunskaper eller vilken enhet man använder sig av men kan också beröra gränssnittet på 
lärplattformen m.m. Det i sin tur leder till att den kan upplevas som diffus till viss mån 
eftersom det är en så heltäckande och bred komponent.  
 
Datorversionen av lärplattformen var den version som var mest accepterad av studenterna, 
både i åsikter om perceived ease of use och perceived usefulness. Anledningar som nämndes 
var bl.a att funktionaliteten alltid fungerade på datorn men också att det är enklare att 
navigera på en dator än en smartphone. 
 
Smartphoneversionen var dock ansedd som den sämre versionen enligt studenterna. 
Anledningar resultatet gav var bl.a. att funktionalitet inte fungerade på smartphoneversionen 
eller att det uppstod fel i systemet. Trots att smartphoneversionen hade en lägre acceptans 
fanns det inte någon markant skillnad mellan de två versionerna. 
 

5.1 Bidrag 
Den informationen som har tagits fram i den här studien kommer främst vara givande för 
Örebro universitet då forskningen har utförts på ett specifikt lärosäte och berör vad 
studenterna som är antagna till det lärosätet tycker om den implementerade lärplattformen.  
 
Utöver Örebro universitet kommer det också allmänt sett vara givande för ett universitet eller 
en skola som planerar på att implementera en lärplattform och försöker ta reda på vad som är 
viktiga aspekter på en lärplattform utifrån studentens perspektiv för att de ska dra så stor 
nytta av implementationen som möjligt eller bara har i avsikt att förbättra en befintlig 
lärplattform i deras verksamhet.  
 
Studien har även belyst och tagit fram viktiga aspekter kring studenternas uppfattning om en 
lärplattform som kan vara till hjälp för utvecklare som planerar på att utveckla liknande 
system för att skapa en förståelse över vad det är som måste integreras för att skapa ett så bra 
system som möjligt. 
 

5.2 Vidare forskning 
Forskningsgruppen anser att det existerar en kunskapslucka inom forskning om lärplattformer 
som berör fall där slutanvändaren blir tvungen att använda sig av tekniken för att nå sitt mål. 
Trots att lärplattformar är en så vanlig tjänst att implementera på lärosäten kunde de inte hitta 
någon forskning som belyser den aspekten. Därför anser forskningsgruppen att det skulle 
vara intressant att veta mer om hur ett påtvingat system påverkar hur en lärplattform upplevs. 
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7. Bilagor  

Bilaga 1 - intervjufrågor 
Intervjuguide - student 

● Kön? 
● Institution? 
● Utbildning/program? 
● Mobilt OS? 
● Telefonmodell? 
● Vad fick de att välja den mobilen? 
● På vilka enheter använder du dig av Blackboard, ex. Datorn och mobilen? 

○ Vilken fungerar bäst? Mobil eller dator?? (för de som svarar båda) 
● Vilket OS på datorn??? Webbläsare? Vad tycker du om Örebro Universitets 

lärplattform Blackboard? 
● Har du stött på några problem när du använt dig av Blackboard? 
● Finns det något återkommande problem med Blackboard? 
● Vad gillar du mest med Blackboard? 
● Finns det något du skulle vilja ändra på Blackboard från hur det är nu? 
● Vad känner du när du måste använda dig av Blackboard, ex. Anmälan till 

grupp/hämta hemtenta eller dylikt? 
● Tror du att din uppfattning av Blackboard skulle bli bättre om Universitetet valde att 

lägga större fokus på de implementerade guiderna som beskriver hur man använder 
lärplattformen? 

 
 
 
 

Bilaga 2 - Transkriberad intervju med Simon 
Intervjuare:-"välkommen till intervjun för vår 
 
 kandidatuppsats, vi följer GDPR så efter intervjun kommer vi att transkribera intervjun och 
sedan ta bort inspelningen" 
I: -"Vad är ditt kön?" 
Simon:- "Jag är en Man" 
 
I:-"vilken institution tillhör du?" 
S:-"Handelshögskolan på örebro universitet" 
 
I:-"Vilket program/utbildning går du?" 
S:-"Systemvetenskapliga programmet" 
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I:-"Vilket operativsystem har du på din mobiltelefon?" 
S:-"i dagsläget använder jag en iphone med Apple IOS" 
 
I:-"Vet du vilken modell du har på din mobiltelefon?" 
S:-"iphone 6s+" 
 
I:-"Vad fick dig att välja din iphone 6s+ som din huvudenhet?" 
S:-"Jag tycker att iphones operativsystem är lätt att navigera och lätt att hantera" 
 
I:-"Vilka enheter använder du dig av för blackboard? ex. Datorn eller mobilen?" 
S:-"Främst datorn, men ibland telefonen också" 
 
I:-"I och med att du använder dig av båda, vilken tycker du fungerar bäst?" 
S:-"på datorn tycker jag att det fungerar bäst då jag tycker att det är mer anpassat än på 
telefonen" 
 
I:-"Vilket operativsystem har du till din dator?" 
S:-"Windows dator" 
 
I:-"Vilken webbläsare använder du när du använder Blackboard?" 
S:-"Google chrome" 
 
I:-"Vad tycker du om Örebro universitets Lärplattform blackboard?" 
S:-"Jag tycker att Blackboard fungerar bra på datorn men bristfälligt för mobilen då det inte 
är mobilanpassat vilket gör det svårt att navigera och hitta resultat och andra dokument som 
man behöver ha tillgång till som student " 
 
I:-"Har du stött på några problem när du använt blackboard på mobilen? eller är det bara som 
du nämnde tidigare att Blackboard känns mer anpassad för datorn?" 
S:-"Jag stötte på ett problem när jag skulle kolla på ett resultat, då kunde jag inte klicka mig 
fram till resultatet helt enkelt" 
 
I:-"Var det ett enskilt problem eller något som återkommer ofta?" 
S:-"Det är något som återkommer ofta vilket gjort att jag slutat använda den funktionen på 
telefonen och använt mig av plattformen genom datorn istället" 
 
I:-"Känner du till något annat problem som är återkommande i plattformen genom datorn 
eller mobilen?" 
S:-"nae det tror jag inte" 
 
I:-"Vad gillar du mest med blackboard?" 
S:-"Att man kan komma åt all information, inlämningar med deadlines osv på ett smidigt 
sätt" 
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I:-"Finns det något du skulle vilja ändra med blackboard utifrån hur det är nu" 
S:-"Mer mobilanpassat så att det fungerar på mobilerna, samt att gränssnittet ser lite tråkigt 
ut" 
 
I:-"Är det något du känner saknas för just blackboard, alltså att det är en brist i systemet att 
den inte är mobilanpassad som du nämnde tidigare" 
S:-"ja, det känner jag, då man ibland inte har tillgång till en dator känner jag att det vore 
skönt om man kunde använda blackboard på ett smidigt sätt genom telefonen. Det hade 
underlättat för mina studier" 
 
I:-"Hur känner du dig när du använder dig av blackboard? exempelvis om du ska anmäla dig 
till en grupp, eller hämta hem en hemtenta eller dylikt, känner du att det är enkelt att göra, 
eller kan det vara frustrerande?" 
S:-"Jag tycker att det är bra, inga svårigheter med att anmäla sig till en grupp, så ja det har 
fungerat bra hittills." 
 
I:-"Tror du att din uppfattning av Blackboard skulle bli bättre om Universitetet valde att lägga 
större fokus på de implementerade guiderna som beskriver hur man använder 
lärplattformen?" 
S:-"Jag tror att det skulle vara bra, då man inte känner till alla funktioner" 
 
I:-"Tack för din medverkan i intervjun, vi har inga fler frågor. Finns det något mer du vill 
belysa om Blackboard eller känner du att du fått säga det du vill?” 
S:-"Nä, tack själva och lycka till med arbetet!" 

Bilaga 3 Transkriberad intervju med Sara 
Intervjuare: “Hejsan, välkommen och tack för att du kunde medverka i intervjun! Intervjun är 
till för våran kandidatuppsats och för att följa GDPR-lagen har vi valt att efter inspelningen är 
klar kommer du bli tilldelad en anonym identitet för transkribering. Efter transkriberingen 
kommer vi att ta bort inspelningen för gott, låter det bra för dig?” 
Sara: “Trevligt att få medverka! Absolut, det låter jättebra för min del” 

 
I:”Vi börjar lite lätt då och ställer frågan ‘vad identifierar du dig som för kön?’” 
S: “Enkelt gillar vi ju.” *skrattar lite* “Jag identifierar mig själv som Kvinna” 
 
I:”Vilken institution tillhör du? Alltså exempelvis handelshögskolan, hälsovetenskaper, 
medicinska vetenskaper m.m 
S:”Jag tillhör medicinska vetenskaper” 
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I:”Vilken utbildning går du på Örebro Universitet?” 
S:”Jag går på sjuksköterskeprogrammet” 
 
I:”Vilket operativsystem har du på mobilen? Exempelvis Android, IOS, windows, med flera” 
S:”Jag har en Android-telefon” 
 
I:”Vilken modell har du på mobilen?”  
S:”Jag äger en Samsung Galaxy S8” *Plockar fram sin telefon och visar* 
 
I:”Vad fick dig att välja just den specifika mobilen?” 
S:”Det var egentligen inte någon speciell anledning. Jag behövde en ny mobil efter att jag 
råkade tappa min gamla mobil och kände att den böjda skärmen på S8 var väldigt tilltalande, 
den kändes lite bekant till designen av den gamla mobilen jag hade.” 
  
I:”Vilken mobil hade du innan du köpte den nya då?” 
S:”Jag hade en Samsung Galaxy S6 edge” 
 
I:”Ja, men då förstår jag varför du tyckte att den var bekant.” 
S: *skrattar lite lätt* ”Ja, men det är inte så stor skillnad på min nya telefon och den gamla 
mer än storleken på skärmen kanske” *indikerar hur stor den gamla skärmen skulle ha varit 
på samsung galaxy s8:an* 
 
I:”På vilka enheter använder du dig av Blackboard? Exempelvis datorn, padda eller 
mobilen?” 
S:”Jag använder mig faktiskt av både datorn och mobilen för att gå in på Blackboard.” 
I:”Vilken av de två enheterna tycker du fungerar bäst? Mobilen eller datorn?” 
S:”Det är helt överlägset datorn!” 
I:”Vad har du för operativsystem på datorn?” 
S:”Jag har windows 10” 
I:”Vad tror du det beror på att du säger att Blackboard på datorn är överlägset bättre?” 
S:”Den har det aldrig varit några fel på, när jag öppnat Blackboard på mobilen har fliken 
alltid krånglat och överlappat så man inte kan komma åt det man gått in för att hitta” 
 
I:”Vad tycker du om Örebro Universitets lärplattform Blackboard?  
S:”krånglig och svår att hitta i/på” 
I:”Gäller det både på datorn och mobilen eller bara på en av enheterna? 
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S:”Jag tycker att det gäller båda, men mobilen är definitivt sämre och som jag nämnde 
tidigare kan man knappt ta sig fram på Blackboard på mobilen. Datorn är också dålig, 
fortfarande inte helt självklart vart man hittar allt men mycket bättre än på mobilen.” 
 
I:”Har du stött på några problem när du använt dig av Blackboard?” 
S:”Massor” 
I:”Kan du komma på några specifika problem som du stött på?” 
S:”Att man inte ser hela fönster. Att man inte kommer åt sidoslidern som man ska klicka sig 
vidare på” 
I:”Vilken sidoslider tänker du på? Är det den som man får fram när man klickar sig in på en 
kurs eller den som visar upp nya händelser eller är det en helt annan som jag inte nämnde?” 
S:”Den man får fram när man klickar in sig på en kurs, den brukar alltid vara dold när man 
loggar in på mobilen.” 
 
I:”Vad är det du gillar mest med Blackboard?“ 
S:”Inget, jag gillar ju inte blackboard alls!” 
 
I:”Finns det något du skulle vilja ändra på Blackboard från hur det är nu?” 
S:”Allt! Strukturen är dålig och de lägger inte sakerna på där man tror att man ska hitta de. 
Att de lägger sakerna fel faller väl mer på lärarna själva mer än Blackboard” 
I:”Tycker du att Örebro Universitet borde byta lärplattform från Blackboard till någon 
annan?” 
S:”Ja, den de har nu är riktigt dålig!” 
 
I:”Vad känner du när du måste använda dig av Blackboard? Exempelvis anmälan till grupp, 
hämta hemtenta eller dylikt?” 
S:”Stor osäkerhet. Fick tips av examinator att skärmdumpa alla inlämningar eftersom de hade 
svårt att hitta elevernas inlämningsuppgifter!” 
I:”Så ni var tvungna att göra mer arbete för att se till så inga problem med att era arbeten inte 
rättas skulle kunna ske?” 
S:”Ja, tycker att det är helt värdelöst att vi ska behöva göra såhär. Tycker att om något så 
borde iallafall lärarna på universitetet ha koll på hur man använder sig av Blackboard.” 
 
I:”Tror du att din uppfattning av Blackboard skulle bli bättre om Universitetet valde att lägga 
större fokus på de implementerade guiderna som beskriver hur man använder 
lärplattformen?” 
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S:”Kanske, men inte ens lärarna kan [använda lärplattformen] så då måste de väl träna lärarna 
först? Eller?” *skrattar lite lätt* 
I:”Kan mycket väl stämma, vi har dock inga fler frågor att ställa, finns det något mer du vill 
ta upp om Blackboard eller känner du att du fått säga det du vill få sagt?” 
S:”Nä, jag har sagt det jag vill säga om Blackboard, jag tycker inte om det alls” 
I:”Då tackar vi dig för att du tagit dig tiden att svara på våra frågor så önskar jag dig lycka till 
på dina framtida studier” 
 

Bilaga 4 Transkriberad intervju med Pontus 
Intervjuare: “Hejsan, välkommen och tack för att du kunde medverka i intervjun! Intervjun är 
till för våran kandidatuppsats och för att följa GDPR-lagen har vi valt att efter inspelningen är 
klar kommer du bli tilldelad en anonym identitet för transkribering. Efter transkriberingen 
kommer vi att ta bort inspelningen för gott, låter det bra för dig?” 
P:”Ja, det låter bra” 
I:”Vi börjar lite lätt då och ställer frågan ‘vad identifierar du dig som för kön?’” 
P:”Man” 
I:”Vilken institution på Örebro Universitet tillhör du? 
P:”Institution? Vad menar du?” 
I:”Exempelvis handelshögskolan, medicinska” 
P:”Jaha, du menar så, Handelshögskolan.” 
I:”Vilken utbildning går du på Örebro Universitet?” 
P:”Systemvetenskap” 
I:”Vilket operativsystem har du på mobilen? Exempelvis Android, IOS, windows, med flera” 
P:”Android” 
 
I:”Vilken modell har du på mobilen?”  
P:”Huawei Honor 9” 
I:”Vad fick dig att välja just den specifika mobilen?” 
P:”Att den var prisvärd… jag gillar designen också. Tycker att prestandan är bra jämfört med 
mina gamla telefoner också” 
I:”Vilken mobil hade du innan du köpte den nya då?” 
P:”Iphone 6+” 
I:”Jaha, var det någon speciell anledning till att du gick från IOS till android?” 
P:”Nej, tyckte bara att det var dags att testa på något nytt” 
I:”Jag förstår, det kan behövas ibland” 
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P:”mmh.” 
I:”På vilka enheter använder du dig av Blackboard? Typ datorn, mobilen eller kanske en 
padda?” 
P:”Både dator och mobilen” 
I:”Vilken tycker du fungerar bäst?” 
P:”På mobilen är det svårt att navigera runt, allt som allt är det dåliga funktioner för mail. ” 
I:”Jag förstår, hur känner du kring detta? ” 
P:”Det hade varit skönare om mobilappen var bättre.” 
I:”Jag förstår.” 
I:”Vad har du för operativsystem på datorn?” 
P:”Windows 10” 
I:”Vad tycker du om Universitets lärplattform generellt? Blackboard alltså” 
P:”nja, det är väl helt okej, hade behövt att det var smidigare att använda ibland bara” 
I:”Gäller det både på datorn och mobilen eller bara på en av enheterna? 
P:”Båda.” 
I:”Okej, har du stött på några problem när du använder dig av blackboard?” 
P:”utöver navigationen tycker jag att det är jobbigt att använda sig utav mejlfunktionen, tror 
att det kallas för kursmeddelanden. Sen tycker jag att det blir jobbigt att hitta vissa saker och 
utseendemässigt ser det väldigt dystert ut” 
I:”Jag förstår, men om vi vänder på myntet, vad tycker du är bra med blackboard?” 
P:”Att all information om kurser samlas på ett ställe. 
I:”mmh” 
I:”Finns det något som du skulle vilja ändra med Blackboard?” 
P:”hmm, någon typ av notifiering när ändringar görs i schema, bättre mejlfunktion och ett 
mer användarvänligt gränssnitt.” 
I:”Tycker du att Blackboard hade känts bättre om det fanns någon guide om hur man ska 
använda lärplattformen?” 
P:”Nej, ärligt talat hade jag inte ens läst guiden även om den hade funnits, jag tycker att 
systemet borde vara enkelt istället bara. Om man behöver en guide till ett system så är det 
inget bra system tycker jag.” 
I:”mmh, Tack för att du  deltagit i den här intervjun, vi önskar dig all lycka framöver med 
dina studier och vi vill återigen nämna att vi kommer att ta bort inspelningen av intervjun så 
fort den är transkriberad.” 
P:”Tack tack!” 
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Bilaga 5 Dataanalys av intervjuer 
 

FRÅGA Svar Kategori/Komponent  

Vad är ditt kön? Pontus:"Jag är en Man" 
______________________ 
Sara: Enkelt gillar vi ju.” 
*skrattar lite* “Jag 
identifierar mig själv som 
Kvinna 
______________________ 
Simon:”Jag är en man” 

Externa variabler 
 

Vilket program eller 
utbildning går du? 

Pontus:”Systemvetenskap” 
_______________________
____ 
Sara:Jag går på 
sjuksköterskeprogrammet_ 
________________ 
Simon:"Systemvetenskaplig
a programmet" 
_______________________
____ 

Externa variabler 
 

Vet du vilken modell du har 
på din mobiltelefon 

Pontus:”Huawei Honor 9” 
_______________________
____ 
Sara:”Jag äger en Samsung 
Galaxy s8” 
_______________________
____ 
Simon:”Iphone 6s+” 
_______________________
____ 

Externa variabler 
 

På vilka enheter använder du 
dig av Blackboard? 
exempelvis mobil eller 
dator.  

Pontus: “Både datorn och 
mobilen” 
_______________________
____ 
Sara:”Jag använder mig 
faktiskt av både datorn och 
mobilen för att gå in på 
Blackboard” 
_______________________
____ 
Simon:Främst datorn, men 
ibland telefonen också 
_______________________
____ 

Externa variabler 
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Vilken enhet fungerar bäst 
för Blackboard? 

Pontus:”På mobilen är det 
svårt att navigera runt, allt 
som allt är det dåliga 
funktioner för mail ” 
_______________________
____ 
Sara:”Det är helt överlägset 
datorn!” 
_______________________
____ 
Simon:"på datorn tycker jag 
att det fungerar bäst då jag 
tycker att det är mer anpassat 
än på telefonen" 
_______________________
____ 

Externa variabler 
Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 

Vad tycker du om Örebro 
universitets lärplattform 
Blackboard? 

Pontus:”Nja, det är väl helt 
okej, hade behövt att det var 
smidigare att använda ibland 
bara” 
_______________________
____ 
Sara:”Krånglig och svår att 
hitta i/på” 
_______________________
____ 
Simon:”Jag tycker att 
Blackboard fungerar bra på 
datorn men bristfälligt för 
mobilen då det inte är 
mobilanpassat vilket gör det 
svårt att navigera och hitta 
resultat och andra dokument 
som man behöver ha tillgång 
till som student” 
_______________________
____ 

Externa variabler 
Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 

Har du stött på några 
problem när du använt dig 
av Blackboard? 

Pontus:”Utöver 
navigationen tycker jag att 
det är jobbigt att använda sig 
utav mejlfunktionen, tror att 
det kallas för 
kursmeddelanden. Sen 
tycker jag att det blir jobbigt 
att hitta vissa saker och 
utseendemässigt ser det 
väldigt dystert ut” 
_______________________

Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 
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____ 
Sara: “Massor, Att man inte 
ser hela fönster. Att man inte 
kommer åt sidoslidern som 
man ska klicka sig vidare 
på”  
_______________________
____ 
Simon:”Jag stötte på ett 
problem när jag skulle kolla 
på ett resultat, då kunde jag 
inte klicka mig fram till 
resultatet helt ” 
_______________________
____ 

Vad gillar du mest med 
Blackboard? 

Pontus:”Att all information 
om kurser samlas på ett 
ställe” 
_______________________
____ 
Sara:”Inget, jag gillar ju 
inte Blackboard alls!” 
_______________________
____ 
Simon: “Att man kan 
komma åt all information, 
inlämningar med deadlines 
osv på ett smidigt sätt” 
_______________________
____ 

Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 

Finns det något du skulle 
vilja ändra på Blackboard 
från hur det är nu? 

pontus:”Någon typ av 
notifiering när ändringar 
görs i schema, bättre 
mejlfunktion och ett mer 
användarvänligt gränssnitt” 
_______________________
____ 
Sara:”Allt! Strukturen är 
dålig och de lägger inte 
sakerna på där man tror att 
man ska hitta de. Att de 
lägger sakerna fel faller väl 
mer på lärarna själva mer än 
Blackboard” 
_______________________
____ 
Simon: “Mer mobilanpassat 
så att det fungerar på 

Externa variabler 
Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 
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mobilerna, samt att 
gränssnittet ser lite tråkigt 
ut” 
_______________________
____ 

Vad känner du när du måste 
använda dig av Blackboard, 
ex. Anmälan till 
grupp/hämta hemtenta eller 
dylikt? 

Sara:”Stor osäkerhet, Fick 
tips av examinator att 
skärmdumpa alla 
inlämningar eftersom de 
hade svårt att hitta elevernas 
uppgifter!”” 
_______________________
____ 
Simon:”Jag tycker att det är 
bra, inga svårigheter med att 
anmäla sig till en grupp, så 
ja det har fungerat bra 
hittills” 
_______________________
____ 

Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 

Tror du att din uppfattning 
av Blackboard skulle bli 
bättre om Universitetet valde 
att lägga större fokus på de 
implementerade guiderna 
som beskriver hur man 
använder lärplattformen? 

pontus:”Nej, ärligt talat 
hade jag inte ens läst guiden 
även om den hade funnits, 
jag tycker att systemet borde 
vara enkelt istället bara. Om 
man behöver en guide till ett 
system så är det inget bra 
system tycker jag” 
_______________________
____ 
Sara:”Kanske, men inte ens 
lärarna kan använda 
lärplattformen så de måste 
de väl träna lärarna först? 
eller?” 
_______________________
____ 
Simon:”Jag tror att det 
skulle vara bra, då man inte 
känner till alla funktioner” 
_______________________
____ 

Externa variabler 
Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 
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Bilaga 6 Enkätfrågor 
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